
UCHWAŁA NR LIII.426.2023 
RADY GMINY KOWALA 

z dnia 24 lutego 2023 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 40) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Rada Gminy Kowala uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Kowala, za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 
200 zł brutto za l m3. 

2. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani 
do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Kowala, za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 400 zł 
brutto za l m3. 

3. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 50 zł brutto za l m3. 

4. Określa się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi w zakresie opróżniania osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości 50 zł brutto za l m3. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXVIII.330.2022 Rady Gminy Kowala z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. 
Urz. Woj. Mazowieckiego z 2022 r. poz. 2872). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowala. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kowala 

 
 

Dariusz Chruślak 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz.U. z 2022, poz. 2519 ze zm.), w którym mowa o tym, że Rada Gminy określa, w drodze uchwały 
górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi odbioru odpadów komunalnych 
oraz opróżniania i odbioru nieczystości ciekłych. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie są objęci gminnym 
systemem odbierania odpadów) wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 
odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 
uprawnione podmioty, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Art. 6 ust. 4 ww. ustawy, mówi o tym, że Rada Gminy przy ustalaniu górnych stawek za usługi odbioru 
odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, stosuje stawki 
wyższe. 

Rada Gminy ustalając górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinna brać pod uwagę w szczególności koszty 
usuwania odpadów, zapewnienie odpowiedniej rentowności zainteresowanych przedsiębiorców 
usuwających odpady stałe i ciekłe, zabezpieczenie mieszkańców przed nadmiernymi i nieuzasadnionymi 
kosztami. Zatem górne stawki za odbiór odpadów stałych i ciekłych, muszą uwzględniać wszystkie czynniki 
mające wpływ na kształtowanie się ceny tj. ponoszenie opłaty środowiskowej, koszty odbioru odpadów, 
transportu, segregacji i składowania odpadów na składowisku, koszty wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnej. 

Górna stawka opłaty o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, to maksymalna kwota, jaką może wyznaczyć 
podmiot wykonujący usługę, a tym samym maksymalna kwota jaką uiścić musi nabywca usługi. Dlatego tak 
rozumiana cena musi zawierać podatek od towarów i usług (VAT). Ustalając górne stawki ww. opłat, rada 
gminy musi uwzględnić zarówno uzasadniony interes przedsiębiorców wykonujących przedmiotowe usługi 
jak i interesy właścicieli i użytkowników nieruchomości, którzy są obowiązani do uiszczania tych opłat. 

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady Gminy Kowala 

  

Dariusz Chruślak 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 97596962-A74F-4F1B-99CF-246131AC0CE3. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3
	Paragraf 1 Ustęp 4

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



